
Na podlagi doloail 108. alena Zakona o organizaciji in financiranju uzgoje in izobraievanja
(Uradni list RS, 5t. 16/07 - uradno predisieno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 -
parr., 20111, 40112 - ZUJF, 57112 - ZPCP 2D, 47115, 46116,49116 - popr. in 25117 - ZVaj)
DIJASKI DOM BEZIGRAD LJUBLJANA, ki ga zastopa ravnatetjica mag Nataaa Erjavec
zaradi manjsih sprememb akta o sistemizaciji, in sicer sprememba opisa del delovnega
mesta glavni kuhar in organizator prehrane/vodja Solske prehrane/vodja prehrane, sprejema
naslednje

Spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Dijaskega
doma Beiigrad z dne 4. 7. 2008

1. 6len

K Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Dijaskega doma BeaigJad z dne 4. 7. 2008 se k
prilogi, iz katere izhajajo posamezna delovna mesta, in sicer k Seznamu delovnih mest,
dodata posodobljena opisa del za delovno mesto glavni kuhar in organizator prehrane/vodja
Solske prehrane/vodja prehrane (61. opisa 13 in 5t. opisa 17) kol zhEa iz priloge k tej
spremembi Pravilnika o sistemizacji delovnih mest Dijaskega doma Bezigtad z dne 4 7
2008.

2.6len

Ta Sprememba Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Dijaakega doma Be2i$ad z dne 4.7
2008 zadne veljati naslednji dan po objav na oglasni deski/spletni strani.javnega zavoda
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Objavljeno na oglasni deski/spletni stranijavnega zavoda dne

Dijaiki dom Beiigrad Ljubliana

llica
mag. Natasa rjavec
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St. opisa: l3 Naziv delovnega mesta: Glavni kuhar
Organizaciisko zaokrozena enota: Oskrbovalno-prehransko delo
Vnta strokovne izobrazbe: srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri

Pedagolko-and. izob.: NEStopnjr strok
izobrazbe:

NE Strok. izpit:

OPIS DELA
Glavni kuhar opravlja predvsem naslednje naloge:
. organizira dnevno kuhanje obrokov po programu (malice, kosila) in posebnih obrokov po

navodilih vodstva zavoda;
. Ezporeja posamezne dnevne delovne naloge posameznim delavcem kuhinje;
o pripravlja malice in kosila za dijake/itudente in delavce zavoda oziroma druge obroke po

navodilu vodstva zavoda:
. izdaja hrano za dijake/studente in delavce zavoda oziroma druge narodnike;
. skbi za sprejemanje in ustrezno shranjevanje zivii in drugega potebnega materiala;
. vodji Solske prehrane daje ustrezne podatke o ,ralogah Zivil, dnevno porabljenih Zivilih, izdanih

obrokih in zalogah ter sodeluje pri inventuri;
. ob organiziranih prireditva.h skbi za pripravo prcstorov in pogrinjkov;
. svetuje in pomaga kuharjem in kuhinjskim pomoanikom pri pdpravi Zivil;
. v sodelovanju z vodjo prehrane, sestavljajedilnike in sodeluje pri izradunu cene obrokov;
. dnevno pregleduje urejenost in aislodo kuhinjskega bloka ter skrbi za ustrezen sanitarni rezim;
. organizira izvajanje vsakodnevlo iiidenje in vzdrZevanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih

povrSin in drugega kuhinjskega inventa{a oziroma razporeja dela v zvezi s Ei5denjem

kuhinjskim pomodnikom oziroma distilkam;
. redno pregleduje delovanje kuhinjske opreme, posebej se gospodinjskih aparatov pod elekt dno

napetostjo in plinskih Dap.av, ter o vsaki okvari takoj obvesti vodstvo zavoda in pristojne osebe,

zadoliene za vzdrLevanje posame2mih wst strojev;
. redno preverja distodo kuhinjskega perila in delovnih oblek delavcev v kuhinji;
. redno spremlja strokovne novosti in predlaga njihovo uvedbo v zavodu:
. sodeluje z vodjo prebrane pri nadrtovanju, organizaciji in spremlja podrodja prehranskega

rezima v zavodu:
. razvija uvajanje novosti v proces prchraqicvanja z vidika izboljsanja kakovosti prehrane

HACCP;
. soodgova{a za delo podrejenih in za izvajanje higiensko-tehnidnih in varstvenih nalog v

kuhinji;
. organizira ekonomsko, higiensko in strokovno ustrezen tmnsportjedil do oddelkov in

posarneznih enot:
. se stalno strokovno izpopolnjuje;
. opravlja naloge z naslova dodarne dejar nostil
. opravlja druga dela in naloge po navodilih rar,natelja" v skladu s predpisi in v skladu z letnim

delovnim nadrtom zavoda.

V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge. ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih
flalo



St. opisa: 17 Naziv delovncga mesta: Organizator prehranc/vodja Solske Prehrane/vodja
prchrane
zaokrozena enota: Oskrbovalno - rehransko delo

strokovne izobrazbe: Visokosolska ali univenitetna izobrazba ustreztre smeri
a strok.
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NE Strok. izpit: DA

OPIS DEI,A
Or
vl

prehrane opravlja naloge, dolodene s tem pravilnikom, in sicer v obsegr-q opredeljenem
delovne nadtu in v skladu s sklepom vodstva zavoda. Glede na obseg nalog se delovno

mesto praviloma dopolnjuje z drugimi delovnimi mesti

Opravlja predvsem naslednje naloge:
. vodi, naartuje, organizira in spremlja podrodja prehranskega reZima v zavodu;

nadrtuje organizacijo prehrane in v sodelovanju z glavnim kuharjem skrbi za organizacijo dela v
kuhinji, strokovni uporabi zivil, prever.ja usposoblje ost sredstev, po potrebi predstavi delovanje
posameznih osnovnih sredstev in tehnoloSke postopke pri pripravi Zivil;;
Martuje in vodstvu zavoda predlaga ukrepe za ustvarjanje razmer za p memo prehranjevanje

uporabnikov;
pripravlja podlaga za oblikovanje cen posameznih obrokov
spremlja celotno organizacijo razdeljevanja. dopolnjevanja, spreminjanja in uZivanja obrokov:

. soodgova{a za delo podrejenih in za izva.ianje higiensko-tehnidnih in varstvenih nalog v

kuhinji;
. vodi in organizira delo komisije za prehrano;
. sodeluje z glavnim kuharjem p nadrtovanju dnevne prehrane dijakov in ostalih uporabnikov;
. izvaja a[kete v zvezi s prehmno v zavodu med dijaki in o rezultatih anket ter o nadrtovanju

prehrane semanja vodstvo zavoda, svet starsev tcr druge upombnike storitev prehrane;

. seznanja starie dijakov novincev s posebnimi prehranskimi zahtevami za to statostno obdobje

oziroma organizira predaranja o prehr"ni:
. nadzoruje razdeljevanje hrane;
o vodi materialno knjigovodstvo Zivil;
. pripravlja dokumentacijo, popise Zivil, porodila v zvezi z JN Zivil,
. vodi evidenco izdanih obrokov injo posreduje radunovodju;
. sodeluje z mdunovodjo in knjigovodje glede priprave potrebnih evidenc v zrlezi z zivili;
o naroda Zivila, vodi razne evidence narodenihrporabljenih Zivil;

sodeluje z glavni kuharjem pri naroianju Zivil. pravilnem skladi5denju iivil. prcverjanju roka
trajanja Zivil in skrbi za izloaanjc Zivil, ki jinr je porekcl rok uporabe;

skupaj z glavnim kuharjem nadzorujc urc]cnost kuhinje;
redno spremlja strokovne novosti in prcdlaga njihovo uvedbo v zavodtt;

skrbi za lastno izobraTevanje in izobraZevanje zaposlenih, predlaga vrsle izobraZevani, po

potrebi tudi v drugih ustanovah

vzgojnelj em pn doseganl IL cil.j cv zdravega prehranjev illI a dijakov

e materialno poslovanje kuhinje;
i a racionalno uporabo delovnih sredstev ter Zivil kuhinjskega oscbja;

pregleduje delovanje kuhinjske opreme, posebej 5e gospodinjskih aparatov pod clektridno
in plinskih naprav, ter o vsaki okvari takoj obvesli vodstvo zavoda in pristojne osebe,

za vzdrZevanje posameznih vrst strojevi
se inlbrmira pri zaposlenih v kuhinii o poteku dela,

z avntm cm in ravnatel delovnih sredstev

PedagoSko-and. izob.:



nali

azvija uvajanje novosti v proces prehranjevanja z vidika izboljSanja kakovosti prehrane -
{ACCAP, nadzoruje izvajanje HACCAP-a;
: glavnim kuharjem skbi za iz,vajatje sanitamo higienskih predpisov;

r glavnim kuharjem skbi za izvajanje reklamacij, ki se nana5ajo na dobavljene sestavine,

r rar,nateljico sodeluje pri kadrovanju kuhinjskega osebja;
rpravl,;a dela z naslora dodarnc dejar no.ti:
rpravlja druga dela in naloge po navodilih ravnatelja. v skiadu s predpisi in v skladu z letnim
lelo\arim naartom zavoda.

ujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih
)g
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